
 
ZBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 02.02.2022 
 

ZAPISNIK 
 

16. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 2. 2. 2022 z začetkom ob 17.00 v prostorih SZS,  
Podutiška 146 v Ljubljani. 
 

Prisotni člani Zbora: Roman Beznik (predsednik), Jure Čebokli (TSK Bled), dr. Robert Kerštajn 
(ND Rateče Planica), Srečo Barbič (TSK Triglav Kranj), Vasja Rupnik (TSK Logatec), David 
Pavlič (TSK JUB Dol), Gregor Repe (ŠD Gorje), Matjaž Pavovec (SK Ihan), Anton Vidmar (SK 
Brdo), Aleš Gros (SKIKE), Janez Ožbolt (SK Loška Dolina), Damjan Jenko (NŠD Medvode), 
Marjan Jelenko (TSK Rogla), Peter Zorč (SD Bohinj), Boštjan Ule (SK Cerknica).   
 
Opravičeno odsotni: Mojca Milavec (TSD Olimpija Bloke), Janez Štern (ŠD Oktran Koroška), 
Gregor Mali, Peter Torkar, Uroš Ponikvar. 
 
Ostali prisotni člani Odbora: Robert Slabanja. 
 

Ostali prisotni: Sonja Vidonja, Marko Gracer, Tomaž Verdnik. 
 
 
Na seji je bilo od 54 glasov prisotnih 53 glasov, kar pomeni, da je bil Zbor sklepčen. 
 
V uvodu je predsednik Zbora Roman Beznik pozdravil vse prisotne. 
 
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 13. in 15. dopisne seje Zbora 
3. Predstavitev kandidatov za predsednika panoge za obdobje 2022 – 2026: 

• Roman Beznik 

• Sonja Vidonja 
4. Volitve predsednika panoge za obdobje 2022 – 2026 
5. Razno  

 
 
Na predlog predsednika je Zbor sprejel: 
 
Sklep 77: Predlagani dnevni red se sprejme. 
 
AD 2/ 
Roman Beznik je pojasnil zapisnika 13. redne in 15. dopisne seje Zbora.  
 
Prisotni so sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 78: Zbor je potrdil zapisnika 13. redne in 15. dopisne seje Zbora za tek na 
smučeh. 



 
 
AD 3/ 
 
Sklep 79: Na predlog predsedujočega bo Zbor pri 3. in 4. točki vodil Mitja Urbanc, 
predsednik volilne komisije, katere člana sta še dr. Robert Kerštajn in David Pavlič. 
 
Vodenje seje je prevzel Mitja Urbanc, ki je pozval oba kandidata za predstavitev svojih 
kandidatur. 
 
Kandidat za predsednika Roman Beznik je predstavil svojo kandidaturo z naslednjimi 
poudarki: Panoga je stabilna, finančno v dobri kondiciji. Rezultatsko je bila pretekla sezona 
uspešna. V prihodnjem mandatu vidi temelj delovanja panoge v sodelovanju s klubi. Potrebno 
je več poudarka dati na strokovno usposabljanje kadrov v povezavi s FŠ. Potrebno je razvijati 
infrastrukturo, ki bo temelj za doseganje vrhunskih rezultatov. Program temelji na strategiji 
razvoja smučarskega teka v obdobju 2022 – 2026.  
 
Kandidatka za predsednico Sonja Vidonja je predstavila svojo kandidaturo z naslednjimi 
poudarki: za kandidaturo se je odločila, ker verjame, da je prišel čas za spremembe. Prišel je 
čas za povezovanje in sodelovanje. Leto 2023 mora biti leto teka na smučeh. Program ne 
predvideva radikalizacije, program ponuja red, ki si ga marsikdo želi. Želi vzpostaviti močne 
regijske centre, k temu stremi tudi predlog članov Odbora. Velik poudarek bi dala tudi 
aktivnemu Zboru. Podpira idejo povezovanja, verjame da lahko v prihodnosti skupaj zgradimo 
lepo zgodbo v teku na smučeh.  
 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 
D. Pavlič: ne razume delitve na »vaše in naše«, saj to ni način delovanja v smislu napredka. 
V preteklosti je bila zelo slaba komunikacija s SZS. Zato želi nov veter v panogi.  
 
R. Beznik: sam je nastopil kot predsednik pred dvema letoma na predlog nekaterih klubov. Bil 
je edini kandidat za prevzem panoge. Poudaril je, da niti enkrat ni zavrnil pogovora s klubi. 
Stare zamere ga ne zanimajo.  
 
S. Vidonja: ocena, da ni dosegljiva v dopoldanskem času je nesmiselna. Vedno se lahko 
prilagodi.  
 
J. Čebokli: R. Beznik je funkcijo prevzel pred letom in pol. Dobro bi bilo, da prisotnim obrazloži, 
v kakšnem finančnem stanju je bila panoga v tistem času.  
 
R. Beznik: pred letom in pol je imela panoga več kot 300.000 EUR minusa. V letošnji sezoni 
je bilo vse podrejeno pripravi na OI.  
 
M. Pavovec: leto in pol je premalo, da bi se kdo od nas dokazal. Ključno se mu zdi povezovanje 
med deležniki.  
 
S. Vidonja: strinja se s prej povedanim glede finančne sanacije panoge. Zaveda se težav v 
selekcijah in težav s kadri. Vsi so odšli iz razlogov, ki bi jih sama prekinila. Tako neaktivnega 
Zbora ne želi več. 



 
R. Beznik: se ne strinja s povedanim, predsednik ne more vplivati na kader. Za to je odgovoren 
strokovni svet panoge.  
 
S. Barbič: moti ga, da kličejo strici iz ozadja, ki s tekom na smučeh nimajo povezav. Klub je 
povezan tako s tekom, kot biatlonom. Sodelovanja med panogama pa ni. 
 
V. Rupnik: govorimo o dobrih rezultatih in napredku. Če pa vzame stran AM Lampič, so 
rezultati zelo slabi. Moti ga razdeljenost znotraj reprezentanc. Zelo sabo je sodelovanje s klubi.  
 
AD4/ 
 
Sklep 80: Na predlog predsednika volilne komisije je Zbor sprejel predlog, da so volitve 
na tej seji javne. 
 
Volilna komisija v sestavi Mitja Urbanc, dr. Robert Kerštajn in David Pavlič je izpeljala javno 
glasovanje z glasovnicami, ki so jih predstavniki klubov in društev oddali v glasovalno skrinjico. 
 
Predsednik volilne komisije je pojasnil, da je komisija izdala 14 glasovnic od 15, saj en klub z 
glasovalno pravico ni bil prisoten. Oddanih je bilo 14 glasovnic s skupno 53 glasovi, vse so 
bile veljavne.  
 
Rezultat volitev za predsednika panoge tek na smučeh je: 
 

- Roman Beznik  - 29 glasov 
- Sonja Vidonja  - 24 glasov 

 
Sklep 81: Roman Beznik je bil izvoljen za predsednika panoge tek na smučeh za 
obdobje 2022 – 2026. Mandat se začne z dnem prihodnje skupščine SZS, predvidoma, 
aprila 2022. 
 
Predsednik volilne komisije predaja vodenje seje R. Bezniku.  
 
R. Beznik se je zahvalil za podporo. K sodelovanju je povabil S. Vidonjo.  
 
S. Vidonja je čestitala predsedniku za izvolitev. Želi, da bo panoga vključevala čim širši spekter 
sodelavcev.  
 
AD6/  
 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.51. 
 
Zapisal: Tomaž Verdnik  
 
     

                         Roman Beznik 
 Predsednik Zbora za tek na smučeh 


